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Abstract

A method and apparatus for producing a continuous web of material (36) on an endless belt (24). Fibers
suspended in a carrier gas are transported from a transport conduit (12) through a transition part (38) of
zig-zag configuration, having cross-section which tapers or narrows in the flow direction. Arranged at the
outlet aperture of the transition part is a coarse-particle separator means (22) which incorporates a curved
convex surface (60), an accept outlet (48), and a reject outlet (54). The carrier gas is deflected around the'
convex surface, as a result of the ensuing Coanda Effect, and transports acceptable fine fibers to the
accept outlet (48), while coarse reject particles, due to their greater kinetic energy, pass in a straighter path
to the reject outlet (54). The accept outlet leads directly to a distribution chamber (52) which is located
above the endless belt (24), and opposite which there is provided a suction box (32) for extraction of the
carrier gas.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

1 of 1

20-12-2000 14.0





02) FREML/EGGELSESSKRIF (id 161343 B

PATENTDIREKTORATET
TAASTRUP

(21) Patentansegning nr.: 5767/86 (51) Int.CL5 D 04 H 1/72

(22) Indleveringsdag: 01 dec 1986

(41) Aim. tilgaangeiig: 05 Jun 1987

(44) Fremlagt: 24 Jun 1991

(86) International anssgning nr.: -

(30) Prioritet: 04 dec 1985 SE 8505726

(71) Anseger: *F1aekt Aktlebolag; Sickla Alle 13; 131 34 Nacka, SE

(72) Opfinder: Lennart 'Gustavsson; SE

(74) Fuldmaegtig: Dansk Patent Kontor A/S

(54) Fremgangsm&de til fremstllling af en materialebane og anlaeg til udovelse af fremgangsm&den

(56) Fremdraqne publikationer

(57) Sammendrag:

Frewgangsraade til freastilllng af en aatorialebano (36) pa

en endel^s bane (24). Fibre, der er suependeret i en gas,

til f^res fra en tranaportledning (12) gennem en aiksak-

formet overgangsdel (38), wed et tvarsnit son aftager i

stromningsretnlngen. Ved dens udlebsabning er der anbragt

et udskillelsesaggregat (22) for grovere partlkler,

bestaende af en buet, konveka overflade ( 60) , et

hovedudieb (46) og et affaldsudl«b (54). Pa grund af

Coanda-effekten afbejes bvregasaen langs den konvekae
flade og forer ned sig de fine fibre til hovedudlebet
(48), medens de grovere partikler, pi grund af deres
storre bevaegelsesenergi, gar i en mere lige bane til

affalda- udlobet (54). Hovedudlcbet forer direkte til et

fordelingskanuaer (52) oven over den endel^se bane (24),
der har en modstAende augekasse (32) for bsregassen.
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Opfindelsen angir en fremgangsm&de til fremstilling af en
materialebane af den art, der er angivet 1 indledningen
til krav 1. Derudover ang&r opfindelsen et anlaeg til

5 fremstilling af en s&dan materialebane ved hjaelp af den
beskrevne fremgangsm&de

.

Til dannelse af en materialebane ved afsaetning af fibre
eller andre partikler suspenderet i en gas p& en l0bende
bane er der kendt forskellige fremgangsm&der . US-patent

-

10 skrift nr. 3.071.822 beskriver en s&dan fremgangsm&de,
hvor fibrene tilf0res gennem en pendeldyse, der ved hjaelp
af et mekanisk aggregat bringes til at bevaege sig i
tvaarretningen, frem og tilbage over banen. Dette aggregat
har flere ulemper. Frekvensen ved pendulbevaegelsen er

15 beregnet til ca. 1-2 svingninger/sekund. Det er vanskeligt
at opn£ en hensigtsmaessig svingningsbevasgelse for at give
en jaevn materialefordeling p& den l0bende bane.

Et andet aggregat er beskrevet i SE-patentskrift nr.
397.943, der omfatter et fordelingskammer og et

20 mundstykke , som munder ud i dette . Mundstykket har en
langstrakt Sbning, der straekker sig i den I0bende banes
laengderetning. I det mindste p& den ene side af mund-
stykket er der anbragt et tilf0rselsorgan med Abninger
eller mundstykker for en styregasstr0m med variabel styrke

25 rettet mod fiberstr0mmen. Den indkommende materialestr0m
udsaettes for kraftig pulsering fra styrestr&ler , der
spreder materialet i fordelingskammeret i form af fiber-
gardiner, der afsaettes p& den 10bende bane. Frekvensen for
retningsforandringer p& materialestr0mmen, der opn&s ved

30 hjaelp af styrestr&lerne, er h0jere end for det mekaniske
aggregat, f.eks. 5-15 gange/sekund.

SE-patentskrift nr. 403.585 er et tillaeg til ovennaevnte
svenske patentskrift og beskriver et saarligt fordelagtigt
aggregat til at give en jaevn materialefordeling i mund-

35 stykket. Dette sker ved, at materialestr0mmen foran mund-
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stykket m& passere en overgangszone, der er siksakformet i

str0mningsretningen, og som divergerer mod mundstykket

.

Overgangszonens areal tiltager i retningen mod mundstyk-

5 ket, hvilket giver en hastighedsreduktion i den indkom-

mende materialestr0m. Ved passagen gennem overgangszonen
opn&s en jaevn materialefordeling i mundstykkets~ laengderet-

ning.

Aggregated i overensstemmelse med naavnte svenske patent

-

10 skrlft har vist sig meget effektS-vt og giver meget gode
resultater md hensyn til ensartethed og kvalitet i den
bane, der dannes. Ved fremstilling af meget tynde
materialebaner med en arealvaegt p& under 500 g/m2 og
saerligt under 400 g/m2 , har det nasvnte aggregat vist sig

15 at give mindre gode resultater. Man tar en ujasvn tykkelse
med lave arealvaegte. Derudover opst&r tykke partier,
hvilket antages at skyldes, at der dannes fiberklumper ved
transporten fra mundstykket og i selve fordelingskammeret

.

Derudover kan fiberbelaegningen p& fordelingskammerets
20 vasgge 10sne sig og faide ned p& materialebanen, der skal

dannes . Ved tykkere materialebaner afslutter man med en

fraaseoperation.

Opfindelsen har til form&l at angive en fremgangsm£de til

fremstilling af en materialebane, hvorved man kan

25 fremstille en materialebane med lav arealvaegt og ved h0j

banehastighed og jasvn materialefordeling henholdsvis

materialetykkelse over banens bredde, uden at der dannes

tykke materialeansamlinger, samt generelt at forbedre

teknikken for fremstilling af materialebaner ved afsaetning

30 af materiale suspenderet i gas,

Dette formal opn&s if01ge opfindelsen ved en fremgangs-

m&de, der er ejendommelig ved det der er angivet i den

karakteriserende del af krav 1 . Et anlaag til gennemf0rel-

se af denne fremgangsm&de er angivet i krav 7,
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If0lge opfindelsen kan anlaegget vaere udformet som vist p&
tegningen, hvor

fig. 1 viser et anlaeg if0lge opfindelsen,

5 fig, 2 viser set forfra en del af det i fig. 1 viste
anlaeg,

fig. 3 viser det i fig. 2 viste set ovenfra,
fig. 4 viser et udsnit fra fig. 3 med anlaegget i overens-

stemmelse med opfindelsen vist i delvis opsk&ret
10 sidebillede,

fig. 5 viser en plantegning af en sugekasse, som ind-
g&r i maskinen i fig. 2,

fig. 6 viser et tvaersnit af sugekassen i fig, 5,

fig. 7 viser en alternativ udf0relsesform af et ud-
15 skillelsesaggregat,

fig. 8 viser en yderligere udf0relsesform af udskil-
ningsaggregatet, og

fig. 9 viser et gitter, som indg&r i aggregatet i

overensstemmelse med fig. 8.

20 Fig. 1 viser et anlaeg til fremstilling af en materialebane
omfattende en ikke naermere beskrevet tilberedningsstation
10 til fremstilling eller tilf0ring af fibre, en trans-
portledning 12 beregnet for fibersuspension i et gasmedie,
en ventilator 14 til at s0rge for transporters, en symbolsk

25 vist for-udskiller 16 for grovere partikler, et forde-
lings- og tilf0rselsaggregat 18 og en maskine 20 til dan-

nelse af en materialebane. Fordelings- og tilf0rsels-
aggregatet 18 indeholder et udskillelsesaggregat 22, der
umiddelbart f0r tilf0rselen udskiller klumper og grovere

30 partikler. Maskinen 20, hvoraf kun de dele, som deltager i

processen er vist, bestir af en endel0s luftgennemsive-

lig 10bende bane eller vire 24, to enderuller 26, mindst
6n nedre rulle 28, tvaergSende gitterstrenge eller en per-

foreret plade 30 (fig. 4), der baerer viren, og en suge-

35 kasse 32. Viren bevaeger sig i pilen 34 T s retning. En

materialebane 36, der fremstilles p& maskinen 20, over-

f0res for videre behandling til andre, ikke vist maskiner.
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Maskinen 20 kan vaere forsynet med mere end et fordelings-

og tilf0rselsaggregat 18 med tilh0rende sugekasse 32. P&

denne m&de opnis en tykkere materialebane eller en

5 materialebane, der indeholder ulige materialelag.

Fordelings- og tilf0rselsaggregatet 18 oirifatter en

siksak-formet overgangsdel 38 med en langstrakt

udl0bs&bning 40, der straekker sig i banens tvaarretning

.

Overgangsdelen er opdelt i et antal siksak-sektioner a-g,

10 idet b0jningerne, der forbinder sektionerne, er i del:

vaesentlige parallelle med udl0bsfibningen 40. Sektionerne

tiltager i bredden fra indl0bsenden -til udl0bsenden og

aftager samtidigt i tykkelsen, s&ledes at det totale

gennemstr0mningsareal aftager mod udl0bs&bningen. Dette

15 aftagende areal skaber en bastigbedsfor0gelse for fiber-

suspensionen ved gennemgangen gennem overgangsdelen.

Sektionen B bar et antal indl0b 42 for fortyndingsluft

,

hvilke er forsynet med symbolsk viste indl0bsspjasld 44 og

er koblet til en fslles luftledning 46. Gennem luftind-

20 10bene tilf0res fortyndingsluft for fibersuspensionen, og

ved indstilling af indl0bsspjaeldene 44 kan man kompensere

for eventuelle ujaevnheder i fiberfordelingen i den indkom-

mende fibersuspension. S&danne ujaevnheder kan skabes af

transportledningen 12 ' s geometri og er konstant gennem

25 tiden.

Det naevnte udskillelsesaggregat 22 for grovere partikler

er anbragt i tilknytning til udl0bs&bningen 40. Det har et

hovedudl0b 48 for fibre 50 til et fordelingskammer 52 over

viren 24 og dens sugekasse 32, samt et affaldsudl0b 54 for

30 grovere partikler og fiberagglomerater 56,57, tilsluttet

en samlekasse 58. Udskillelsesaggregatet omfatter en buet,

konveks flade 60, der kan vasre overfladen p& en tromle 62

(fig. 1-4), der roterer i str0mningsretningen. If01ge en

anden udf0relsesform, der er vist i fig. 7, kan den kon-

35 vekse flade best& af en stationaer enkel flade eller to

buede flader (fig. 8). Den ene vasg 38' p& overgangsdelen
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38 overgir ved mundingen 40 ± den konvekse flade 60. P&

ydersiden af den anden vaeg 38" er der anbragt et luft-

indl0b 64 for recirkuleret returluft og omgivelsesluft.

5 Udskillelsesaggregatets funktion er f0lgende. Den indkom-

mende fibersuspension afb0jes langs den buede flade 60 p&
grund af den s&kaldte "Coanda"-effekt . Fibersuspensionen
vil hervod f0lge den indre bane 66 og forlade udskillel-
sesaggregatet gennem hovedudl0bet 48. Uden" for denne indre

10 bane bevaeger luften eller gassen sig i en ydre bane 68

fra luftindl0bet 64 til affaldsudl0bet 54. Grovere
partikler 56 og fiberagglomerater 57 har stor masse og
derved stor bevaegelsesenergi. Disse partikler p&virkes
derfor i mindre udstraekning af fibersuspensionens baere-

15 gas, s&ledes at de kommer til at bevaege sig i en mere
retliniet bane gennem et graenselag 70 til den ydre bane og

videre gennem affaldsudl0bet 54. Banestraskningen for de

ydre og indre baner og derved udskillelsesaggregatets ud-

skillelsesgraBnse kan p&virkes ved at forandre indstillin-

20 gen p& en stilbar tunge 72, der er anbragt mellem hoved-

udl0bet 48 og affaldsudl0bet 54.

Affaldsudl0bet 54 f0rer til en samlekasse 58 for udskilte

partikler og agglomerater . Samlekassen bliver smallere mod

en udl0bsledning 74. Topvinklen er hensigtsmaessigt ca. 60°

25 eller mindre. Ved st0rre bredde end ca. 1 m anbringes to

eller flere udl0b. Udl0bsledningen f0rer til et udskil-

lelsesaggregat 76 for fast masse og en ventilator eller

lignende 80. Den udskilte faste masse 78 kan returneres

til tilberedningsstationen 10, bruges igen pi en eller

30 anden m&de eller sendes til affaldsbeholder, afhaengigt af

forholdene

.

Fra hovedudl0bet 48 kommer fibrene ind i fordelingskamme-

ret 52 og fordeler sig over den endel0se perforerede bane

24. Baeregassen suges gennem banen 24 ned i en sugekasse

35 32. Sugekassen, der er vist tydeligt i fig. 5 og 6, er
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opdelt i laengderetningen af siksakformede mellemvaegge 82.

Disse mellemvaegge giver en diffus gransezone mellem de
forskellige sugekasser og derved undg&s, at der opst&r

5 zoner med lavere sugevirkning, hvilket kan resultere i en
ujaevn materialebane. Eventuelt kan en eller flere tvaer-

g&ende mellemvaegge 84 ogs& dele sugekassen op i banen 24 f s

bevaegelsesretning 34. I sugekassen 32 og i den udg&ende
sugeledning 86 er der anbragt spjaeld 88 benholdsvis 90.

10 Ved hjaelp af disse spjaeld kan baneprofilet styres i en vis
udstraekning, fordi maengden af afsatte fibre over en
sugekassesektion, i det mindste delvis, afhaenger af den
gennemsugede gasmaengde. Spjaeldene justeres manuelt eller
automatisk, efter at den dannede materialebanes tykkelse

15 eller fladevaegt er m&lt p& kendt m&de.

I princippet fors0ger man at lade al luft fra sugekassen
32 og ventilatoren 80 g& retur i et lukket kredsl0b i

systemet, s&ledes at al gas tilbagef0res til fordelings-
og tilf0rselsaggregatet 18 med dets udskillelsesaggregat

20 22. Overskudsluft p& grund af indsugningslaekage og
eventuel indsugning af frisk luft gennem indl0bet 64
renses f0r udslippet. Udskillelsesgraensen for aggregatet
22 beror bl.a. p& gashastigheden i de forskellige
Sbninger: udl0bs&bningen 40, luftindl0bet 64 , hoved-

25 indl0bet 48 og udskillelsesudl0bet 54. Indstillingen af

disse lufthastigheder er derfor en vigtig driftparameter
for aggregatet 22 En anden vigtig driftparameter er

indstillingen af tungen 72. Ved passagen gennem over-

gangsdelen 38 for0ges gashastigheden. Eksempler p& gas-

30 bastigheder er f01gende:

Transportledningen: 20 m/sek.

Indl0bsenden p& tilf0rselsaggregatet 18: 25 m/sek.

Udl0bs&bningen 40: 40 m/sek.

B&de h0jere og lavere hastigheder er imidlertid taenkelige

35 ved udl0bsS.bningen 40.
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Den buede konvekse flade 60 kan bevaege sig i gasretningen,

fortrinsvls med samme hastighed som gassen og fibrene

suspenderede i denne. BSde lavere og h0jere hastigheder er

5 imidlertid taenkelige. I det viste eksempel er den

bevaegelige flade 60 en cylinderflade. Den kan imidlertid

ogs& best& af en bevaegelig bane, der bevaeger sig rundt om

styreflader og styreruller i et lukket kredsl0b. For de

fleste anvendelsesomr&der er imidlertid en cylinder at

10 foretraekke .

P& grund af at den buede, konvekse overflade 60 bevaeger

sig i fibersuspensionens retning, opn&r man den fordel, at

der ikke opst&r nogen opbremsnng af gashastigheden op imod

den konvekse flade. Derved opn&s en stabil str0m uden

15 nogen forstyrrelse pk grund af store hastighedsgradienter

i forskellige afstande fra den konvekse flade.

De dynamiske kraefter dominerer over tyngdekraften ved

driften af aggregatet 22. Af denne grund kan b&de

overgangsdelen 38 , udskillelsesaggregatet 22 og dets udl0b

20 48,54 vaere vilk&rligt orienteret i forhold til verti-

kallinjen. Dette gaelder ogs& for fordelingskammeret 52.

Vinklen mellem den perforerede bane 24 og centerlinjen for

den tilf0rte fiberstr0m kan vaelges vilk&rligt. Vinklen

beh0ver ikke at vaere ca. 20° som vist, men kan vaere

25 betydeligt st0rre, f.eks. ca. 60°. Vinklen kan til og med

vaelges naer 90° eller st0rre end 90°.

Fig. 1 viser et luftindl0b 64, der f01ger den siksak-

formede overgangsdel 38 langs flere bugtninger . Dette er

ikke noget krav, idet luftindl0bet 64 godt kan have en

30 indl0bs&bning umiddelbart indtil udl0bsSbningen 40 og/

eller vaere lige.

Ved et udskillelsesaggregat i overensstemmelse med

opfindelsen sker en hensigtsmaessig retningsaendring ved den

buede flade 60 af en st0rrelsesorden p& ca. 90°, for at
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opn& en god udskillelse af grovere partikler. Bade mindre
og st0rre retningsasndringer er imidlertid mulige, afhaen-

gigt af 0vrige driftvariable, s&som bl.a. forskellige
5 gashastigheder og de forskellige dbningers st0rrelse. Den

mindste retningsaendring for at opnli en god partikelud-
skillelse er imidlertid omkring en st0rrelsesorden p& 30°.

Den st0rste aendringsretning begranses opadtil af den
vinkel, hvor luftstr0mmen ikke laengere haenger ved overfla-

10 den. Denne vinkel er st0rre, dersom fladen bevaeger sig i
luftstr0mmens retning.

Den konvekse flade kan ogs& dannes af to forskellige
konvekse overflader. Fig. 8 viser en s&dan placering med
en f0rste konveks flade 92 med en retningsaendring p& ca.

15 60° og en anden afb0jningsflade 94 med en retningsaendring
p& ca. 30°. Den i fig. 8 viste fraskiller kan ogsS bruges
som en forudskiller 16, der beskrives nasrmere i det
efterf01gende. Fig. 8 viser ogs& en foretrukken hastig-
hedsprofil 96 for den indkommende fibersuspension. If0lge

20 denne hastighedsprofil har den indkommende suspension
h0jere hastighed naermest den knaekkede flade. En s&dan
hastighedsprofil opn&s ved, at der foran den knaekkede
flade er anbragt et knsk 98 i modsat retning af afb0j-
ningsretningen . Et s&dant knaek 98 afslutter den siksak-

25 formede overgangsdel

.

Fig. 4 viser med punkterede linjer et graenselag 70, der
straekker sig fra skillevasggen mellem udl0bs&bningen 40 og
luftindl0bet 64. De udgaende hastigheder kan imidlertid
ogsS. vaelges s&danne, at et graenselag 70' straekker sig ind

30 i luftindl0bet 64 og afgiver en del af luften til hoved-
udl0bet 48. Denne udskilte luftmaengde vil virke som en
barriere, der hindrer fibre af brugbar kvalitet i at

passere graenselaget til udskillelsesudl0bet . Dette kan
ellers let ske med fibre, som fra starten i udl0bs&bningen

35 40 befinder sig naer luftindl0bet 64 og graenselaget 70.
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Den konvekse flade 60 har hensigtsmaessigt en krumnings-

radius ± st0rrelsesordenen 15 cm ved den naevnte hastighed

p& 40 m/sek. for at give en god separation.

5 Fig. 7 viser en anden udf0relsesform af udskilleren 22a

med en stationaer buet overflade 60A. I fig. 7 er til-

svarende detaljer givet sammen henvisningstal som i

tidligere figurer med tillasg af et "a".

Fig. 8 viser en yderligere udf0relsesform af udskilleren

10 22 1
, der som naevnt ovenfor omfatter to konvekse flader 92

og 94. Denne udskiller 22' indeholder som et ekstra ud-

skillelsesaggregat en gittersi 100 til fraskillelse af

lettere totter eller agglomerater af fibre 57. Gitter-

sien, der er vist tydeligt i fig. 9, bestir af en

15 tvaerbjaslke 102 og fra denne udg&ende staenger eller fingre

104. Gittersien strskker sig fra den ene vasg 52' gennem en

passage 106 i den modstiende vaeg 52' ved indl0bet til et

efterfolgende fordelingskammer 52 til overf0rsel af grov-

materialet til samlekassen 58. Gittersien 100 udg0r en

20 sikkerhed mod driftsforstyrrelser

.

Denne udskiller 22 1 har p& tilsvarende m&de som aggre-

gatet 22 et indl0b 40 T for fibersuspension, et luftindl0b

64', et hovedudl0b 48' og et udskillelsesudl0b 54'.

Udl0bet 54 f er som i tidligere eksempler koblet til en

25 udskiller for fast masse og en ventilator. Luftindl0bet

64' er hensigtsmaessigt koblet til en returluftkilde, men

kan ogs& vaare iben for luft fra omgivelserne. P& samme

m&de som det udskillelsesaggregat 22 med roterende

cylinder 62, der er beskrevet ovenfor, kan dette aggregat

30 22' ogs& vaere vilk&rligt orienteret i forhold til ver-

tikallinjen, fordi de dynamiske kraefter dominerer over

tyngdekraften

.

En gittersi 100 , der svarer til den i fig- 8 og 9

beskrevne, kan ogs& saattes ind ved et udskillelsesaggregat
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22 med en roterende cylinder 62 i overensstemmelse med
fig, 1 og 4.

Ved en konstruktion af denne art til fremstilling af en
5 materialebane kan man med fordel, men ikke n0dvendigvis,

anbringe en for-udskiller 16 foran fordelings- "og tilf0r-
selsaggregatet 18. I for-udskilleren sker en f0rste
grovudskillelse af grove partikler og fiberagglomerater

.

For-udskilleren 16 kan vaere en udskiller af vilk&rlig art,
10 men kan ogsi vaare en udskiller af den art, der er be-

skrevet ovenfor, og som indeholder et konveks flade og
udnytter Coanda-effekten.

Fordelings- og tilf0rselsaggregatet 18 har hensigtsmasssigt
en st0rre bredde end ca. 1 m. Ved st0rre materialebane-

15 bredder anbringes flere fordelings- og tilf0rselsaggre-
gater 18 op imod hinanden med faelles fordelingskammer 52.

P& denne m&de er det muligt at opnS en jaevn fibertilf0r-
sel over hele materialebanen.

Anlasgget i overensstemmelse med opfindelsen kan anvendes
20 til fremstilling af en materialebane best&ende af vil-

k&rlige fibre. Foretrukne materialer er cellulosefibre og
trsefibre. Andre taenkelige fibre er syntetiske fibre,
kulfibre og mineralfibre (f.eks. glasuld og stenuld).
Nogen eller nogle af de sidstnasvnte fiberarter kan

25 anvendes for at for0ge styrken eller andre egenskaber i en
cellulose- eller traefibermaterialebane. De anvendte fibre
kan have en laengde fra naer 0 til ca. 15-20 mm.

Ved hjaalp af den beskrevne fremgangsm&de kan der frem-

stilles en materialebane med en arealvaegt under 500 g/m^

30 med mere ensartet kvalitet, end hvad der hidtil har vaeret

muligt. Arealvaegte pli ca. 50 g/m^ er mulige at fremstille

ved t0rformningsfremgangsm^den . Fortrinsvis anvendes

fremgangsmcLden ved fladevaegte mellem 100 og 400 g/m^. isaer

er det muligt at fremstille papir med arealvaegte under
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300 g/m^, hvilket tidligere ikke har vaeret muligt a-t

udf0re p& tilfredsstillende m&de.

De bindemidler, der er n0dvendige, for at holds mate-
5 rialebanen sanunen, kan pi kendt m&de tilf0res i et senere

behandlingstrin efter maskinen 20. Det er ogs& muligt at
indblande midlerne i fibersuspensionen og tilf0re disse
samtidlgt med fibrene.

Afstanden mellem cylinderen 62 og den bagved l±ggende
10 husvsg 61 er hensigtsmaessigt kun en smal spalte 63. Det er

saerligt vigtigt, at spalten er smal ved indl0bsenden, for
at udg& medrivning af luft eller fibre, der kan skabe
forstyrrelser . Eventuelt kan der her anbringes en
afskaermning, f.eks. en gummmitunge eller lignende.

15 Udski 1 1elsesaggregatet 22' s vaeg 65, der er over for den
konvekse flade 60, har hensigtsmaessigt omtrent samme form
som overfladen 60.

Det er ingen forudsastning for opfindelsen, at overgangs-
delen 38 skal have et tveersnitsareal, som aftager mod

20 udl0bet. Det vaasentlige er, at fibersuspensionen har den
hastighed, der 0nskes ved udl0bs&bningen 40. Denne
hastighed kan vaere en anden end den tidligere naavnte 30-40
m/sek. I dette tilfaelde tilpasses udskillelsesaggregatet
til dette ved at vaslge en modsvarende radius p& den buede

25 overflade 60. Fladens radius skal herved vaere proportional
med kvadratet p& hastigheden.

Overgangsdelen b0r, men beh0ver ikke n0dvendigvis, vasre

siksakformet svarende til, hvad der angives i det svenske
patentskrift nr. 403.585. Det vigtigste er, at udskille-

30 ren 22 har mindst 6t kna*k 98 rettet modsat den buede over-
flades afb0jningsretning. Derudover beh0ver siksakformen,

henholdsvis knaekket 98 ikke at have skarpe hj0rner som

vist i flgurerne, men kan ogs& have afrundede b0jninger,

der eventuelt kan g& direkte over i hinanden uden noget
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reelt mellemstykke.

I de viste udf0relseseksempler f01ges udskillelsesaggre-

gatet 22 direkte af et fordelingskammer 52. Det er muligt

at anbringe et specielt fordelings- eller sprednings-

aggregat mellem udskillelsesaggregatet og fordelings-

kammeret, som f.eks. i overensstemmelse med US-patent

-

skrlft nr, 3,071.822 eller SE-patentskrift nr. 397.943,

for at fordele fibrene over den 10bende bane.
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PATENTKRA V.

1. FremgangsmSde til fremstilling af en materiale-

bane (36), ved hvilken acceptable fibre (50) og affalds-

5 materiale (56,57), der tilf0res fra en tilberedningssta-

tion (10), suspenderet i en baeregas, gennem en transport-

ledning (12), f0res til et fordelings- og tilf0rselsaggre-

gat (18), gennem en fortrinsvis siksakformet og i bredden
divergerende og i tykkelsen konvergerende overgangsdel

10 (38), hvorfra suspensionen f0res ind i et buet udskillel-

sesaggregat ( 22 , 22a, 22 1

) , hvorved grovere partikler ( 56

)

og fiberagglomerater (57), der betragtes som affaldsmate-

riale, f0res ud gennem et affaldsudl0b og acceptable

finere fibre (50) f0res bort gennem et acceptudl0b

15 (48, 48a, 48') til et fordelingskammer (52) samt fordeles i

dette p& en endel0s, gasgennemstr0mmelig 10bende bane (24)

og formes til en materialebane (36), medens baeregassen

fj ernes gennem en sugekasse (32), som er anbragt over for

kammeret (52), kendetegnet ved, at suspensionen tilf0res

20 udskillelsesaggregatet tangentielt mod en konveks flade

( 60, 60a, 92, 94) , hvorfra den under indvirkning af den

s&kaldte Coanda-effekt bringes til at f0lge den konvekse

flade, hvorefter den del af suspensionen, som indeholder

fibre (50), der er acceptable med hensyn til st0rrelse,

25 dvs. raindre st0rrelse og/eller lavere vaagt, ensartet

tangentielt fortsastter ind i hovedudl0bet ( 48 , 48a, 48 ' )

,

medens suspensionens affaldsdele optages af affaldsudl0bet

( 54, 54a, 54 1

) , der er placeret i det vassentlige radialt ud

for hovedudl0bet, idet dette affaldsudl0b er adskilt fra

30 hovedudl0bet ved en mellemvaeg (72,72a), der ligger i

afstand uden for nedstr0msdelen til den konvekse flade

(60,60a, 92, 94).

2. Fremgangsm&de if01ge krav 1, kendetegnet ved, at

den buede overflade (60) bringes til at bevaege sig i

35 fibersuspensionens retning, fortrinsvis med omtrent sam-

me hastighed som fibersuspensionen

.
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3. Fremgangsm&de if01ge krav 1 eller 2, kendetegnet

ved, at regulerede masngder fortyndingsluft f0res ind i den

fortrinsvis siksakformede overgangsdel (38) gennem indl0b

5 (42), der er fordelt over dens bredde.

forskelligt kraftige sugevirkninger opn&s i forskelllge

dele af sugekassen (32), idet de forskelllge fortyndel-

sesluftmaengder henholdsvis indstillingen af sugevirkningen

10 i sugekassens forskelllge dele sker afhaengigt af den

opn&ede tvaerprofil eller arealvaegt af den fremstillede

materialebane

•

5. Fremgangsm&de ±f01ge krav 4, kendetegnet ved , at

affaldsudl0bet (54,543,54')/ udsaettes for sugevirkning.

15 6, Fremgangsm&de if01ge krav 5, kendetegnet ved , at

i det mindste, i det vaesentlige fiberfri, returluft

og/eller friskluft tilf0res i det vaesentlige tangentielt i

en ydre bane uden for den konvekse flade ( 60, 60a, 92, 94)

gennem et indl0b (64,64a,64 f

) placeret radialt uden for

20 overgangsdelens (38) langstrakte Sbning (40,40a,40 f
)

.

7. Anlasg til ud0velse af fremgangsm&den if01ge et

eller flere af kravene 1-6 best&ende af en tilbered-

ningsstation (10) for fibre (50), en transportledning (12)

for en suspension af acceptable fibre (50) og affaldsmate-

25 riale, et fordelings- og tilf0rselsaggregat (18) med en

overgangsdel (38) og et buet udskillelsesaggregat

( 22, 22a, 22 f
) med et affaldsudl0b og et hovedudl0b

(48,48a,48 f
) for accepterede finere fibre (50), hvilket

hovedudl0b leder til et fordelingskammer (52) over en

30 endel0s, gasgennemstr0mmelig 10bende bane (24), hvor

fibrene dannes til en materialebane (36), medens baere-

gassen fj ernes gennem en sugekasse (32) placeret over for

kammeret (52), kendetegnet ved, at overgangsdelen (38)

med en vaeg (38') er tangentielt tilpasset det buede

4. Fremgangsm&de if01ge krav 3, kendetegnet ved , at



DK 161343 B

udskillelsesaggregats (22, 22a, 22 1

) konvekse overflade

(60,608,92,94), og at hovedudl0bet f0lger tangentielt pk
den konvekse flade, medens affaldsudl0bet (54, 54a, 54') er

5 placeret radialt uden for bovedudl0bet (48,48a,48 T

) og er

adskilt fra dette med en mellemva&g (72,72a), der er
placeret i afstand uden for den konvekse flades ned-
str0msende

•

8. Anlasg if01ge krav 7, kendetegnet ved

,

at over-
10 gangsdelen (38) bar en langstrakt &bning ( 40, 40a, 40 T

) imod
det buede udskillelsesaggregat ( 22, 22a, 22 1

) , og at der
radialt uden for denne &bning findes et i det vaesentlige

tangentielt indl0b ( 64, 64a, 64 f

) for, i det mindste vaesent-

llg fiberfri, returluft og/eller friskluft, og/eller at
15 affaldsudl0bet (54, 54a, 54') ± det mindste ± begyndelsen er

rettet tangentielt i forhold til den konvekse overflade
(60, 60a, 94),

9. Anlaeg if01ge krav 7 eller 8, kendetegnet ved, at

mellemvaeggen mellem hovedudl0bet ( 48, 48a, 48 f

) og affalds-

20 udl0bet (54, 54a, 54') indeholder en indstillelig tunge

(72), og/eller at der findes organer, f^eks. spjaeld

(88,90) til at asndre udskillelsesaggregatets (22) udskil-

lelsesgraense ved indstilling af gashastighederne i den

langstrakte Sbning (40, 40a, 40 1

), indl0bet (64, 64a, 64 1

)

25 for returluft og/eller friskluft, hovedudl0bet og/eller

affaldsudl0bet

.

10. Anlaeg if01ge et af kravene 7-9, kendetegnet ved,

at den konvekse overflade (60) er bevaegelig i fibersuspen-

sionens bevaegelsesretning, idet overfladen fortrinsvis

30 dannes p& en roterende cylinder (62), og/eller at den

konvekse flade ( 60, 60a, 92, 94) bar en krumningsradius p&

ca. 15 cm*

11. Aggregat if0lge krav 10, kendetegnet ved, at

anlaegget er indrettet s&ledes, at periferihastigheden af
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den konvekse flade (60) hentioldsvis cylinder (62) er

omtrent den samme som fibersuspensionens hastighed.

fortrinsvis siksakformede overgangsdels (38) tvsersnits-

overflade aftager i retningen mod den langstrakte &bning
(40, 40a, 40' ), og/eller at en for-udskiller (16) er anbragt
foran oyergangsdelen (38), idet for-udskilleren fortrins-
vis er af den art, som omfatter mindst 6n buet, konveks
overflade (60a, 92, 94)

.

13. Anlaeg if0lge et af kravene 7-12, kendetegnet ved,
at udskillelsesaggregatet (22, 22a, 22') er anbragt umiddel-
bart ov^r den endel0se bane (24), og at dsn kcnvcks^
overflade ( 60, 60a, 92, 94) straekker sig i banens tvaer-

retning

.

12. Anlaeg if01ge krav 7-11, kendetegnet ved, at den
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